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 چکیده

وجود  ،یالزمه رشد اقتصاد .است یداکردهپ یاریبس یتاهم در حال توسعه یدر کشورها یرشد اقتصاد یراخ یها در دهه
با تمرکز  توانند یم یمالتامین  یها نظام .است یمختلف اقتصاد یها در بخش گذاری یهانجام سرما یبرا یمال ینتأم یها نظام

تر نمایند. با عنایت به نقش پررنگ  ، رشد اقتصادی کشورها را سهلیمعظ های گذاری یهسرما یمنابع و وجوه محدود برا
ها، مطالعه عوامل موثر بر سودآوری  الیت آنها بر فع های تامین مالی و تاثیر قابل مالحظه سودآوری بانک ها در نظام بانک
 یوجوه برا یجادها اجازه ا تنها به بانک ها نه بانک یشترب یسودآورها از اهمیت باالیی برخوردار است. شایان ذکر است  بانک
با کند.  یم انآس هابانک گذاران یاستس یرا برا یسکپر ر های یطدر مح گذاری یهبلکه سرما دهد یرا م یشتراعتبارات ب یاعطا

متغیر بازده و از  ها پرداخته شدهدر این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانکتوجه به توضیحات مطروحه 
 1384ساله از  10بانک برای دوره  15نمونه پژوهش شامل استفاده شده است.  بان سهام به عنوان معیار سودآوریحقوق صاح

شده  انجام یقاتبر اساس تحق. شده استصورت ترکیبی بهره گرفته  بهمدل رگرسیونی خطی می باشد. همچنین از  1393تا 
و  استمختص به هر بانک  یارهایمعشامل گروه اول  :شوند یم یمبه دو گروه عمده تقس ها بانک یعوامل مؤثر بر سودآور

نتایج آزمون فرضیه تحقیق  باشد. یم یاقتصاد کالن یطو محمربوط به ساختار صنعت  یشامل فاکتورها یارهادوم مع گروه
سرمایه، ساختار و داشته مثبت رابطه ها  بانکها، تنوع درآمدی، رشد اقتصادی و تورم با سودآوری دهد ساختار دارایی نشان می

ها و کارایی و در نهایت هیچ ارتباطی بین کیفیت دارایی  .مالی، اندازه، رقابت بانکی و نرخ بهره با سودآوری رابطه منفی دارد
 عوامل سودآوری بانک ها مشاهده نشد.
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 مقدمه

همواره سودآوري مورد توجه عده كثيري از پژوهشگران حسابداري و علوم مالي بوده 
ساختار سرمايه  رابطه ايعدهد. پيرامون سود وجود دار هـاي زيـاديها و بحـث است. مقاله

سود شركت را  ديگر رابطه بين نقـدينگي و ميـزان برخي ه،را با سودآوري بررسي كرد
نيز كيفيت سود هر سهم را مورد توجه قرار داده  پژوهشگران بعضي ه،مورد مطالعه قرار داد

و گروهي خواستار مشخص  هاقالم تشكيل دهنده آن تأكيد داشت بندي جداگانـهو بر طبقه
 .ت هستندشرك كردن بررسي عوامل اصلي تأثيرگذار بر سودآوري يـك

 در را مالي نهادهاي اهميت و مالي هاي نظام نقش خوبي به جهان در اقتصادي هاي بحران 
 محدود وجوه و منابع تمركز با توانند مي مالي هاي نظام است، كرده برجسته اقتصادي رشد
 سيستم اهميت به توجه با. كنند ورتر بهره را اقتصاد يك عظيم، هاي گذاري سرمايه براي

. است برخوردار بااليي اهميت از ها بانك سودآوري بر مؤثر عوامل شناسايي بانكي،
 به بيشتر اعتبارات اعطاي براي وجوه ايجاد اجازه ها بانك به تنها نه ها بانك بيشتر سودآوري

 گذاران سياست براي را ريسك پر هاي محيط در گذاري سرمايه بلكه دهد مي را اقتصاد
 ، 1آنتونيو) دارد دربر سهامداران براي مقبولي بازده عالوه به. كند مي تضمين هابانك
2013.) 

گذاري بر هاي سرمايهها و پروژهوظيفه جذب و تجهيز منابع مورد نياز براي فعاليت 
گذاري و در نتيجه، ي نظام مالي است، لذا بدون ترديد نظام مالي در افزايش سرمايهعهده

كه در كشورهاي در حال توسعه، دارد. از آنجاييرشد و توسعه اقتصادي نقش مهمي 
كند، بنابراين صنعت بانكداري يكي از نقش نظام مالي را ايفا مي السيستم بانكي عم

در كشورهاي در (. 1387،تقوي)مهمترين بخشهاي اقتصاد اين كشورها محسوب ميشود
كليدي در تجهيز ها نقش حال توسعه از جمله ايران به لحاظ نقايص بازار سرمايه، بانك

ها توان بانك گذاري داشته و در اقتصاد اين كشورها ميها به سمت مصارف سرمايهسپرده
 (.1387، پژويان و شفيعي) را مهمترين پل ارتباطي ميان عرضه و تقاضاي منابع پولي دانست

مطالب عنوان شده در مورد نقش و اهميت بانكها در رشد و توسعه اقتصادي به صورت  
اقتصادي به دنبال كسب سود هاي ها به عنوان بنگاهدر واقع بانك. گيردصورت مي ضمني

توانند نقش مهمي را در جهت رشد و توسعه كشور ايفا باشند كه در ضمن اين كار ميمي
باشد. عوامل دروني ها تحت تأثير متغيرهاي دروني و محيطي ميسودآوري بانك .كنند
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هاي مديريتي بانك،  كننده اختالف در سياستمنعكسو  استتحت كنترل مديريت بانك 
  (.1385،باقريها و كفايت سرمايه است ) تخصيص منابع، مديريت پرتفوي دارايي

 1هاي تأمين مالي از نوع بانك محور توسعه همانند ايران، سيستم هاي درحالدر كشور 
هاي مختلف شگذاري در بخباشد بدين معني كه عمده وجوه الزم جهت سرمايه مي

هاي ها و سيستم در سيستم بانك محور، بانك گردد. اقتصادي از سيستم بانكي تأمين مي
اي از  اند لذا بخش عمدههاي مالي را تسخير كردهتاز بوده و سيستم مالي و اعتباري يكه

 .(1393پور كرماني، )اسماعيل هاي مالي در دست بازار پول است تا بازار سرمايهبازار
تواند  ها در ايران به داليل زير مي توجه به توضيحات فوق مطالعه سودآوري بانكبا 

 توجه باشد: قابل
باشد و نقش بازار سرمايه در  سيستم اقتصادي تأمين مالي در ايران عمدتاً بانك محور مي -1

 ها است. تأمين منابع مالي محدودتر از بانك
و نبود منابع كافي براي تجهيز منابع  2يالملل نيبي ها ميتحرمشكالت ايجادشده ناشي از  -2

ي مختلف اقتصادي و ها بخشي بخش خصوصي در گذار هيسرمامالي جهت فراهم آوردن 
 ي خود.گذار هيسرماها به سمت منابع بانكي جهت تجهيز منابع  هجوم اين بخش

 ها در اشتغال. ها و نقش آن گستردگي فعاليت بانك -3
 هاي كالن اقتصادي. گذاري در طرح اقتصادي جهت سرمايهآوري منابع خرد  جمع -4
 ها در كشور. ها بر نوع فعاليت و گستره فعاليت بانك تأثير سودآوري بانك -5

با توجه به اهميت سودآوري بانك در شرايط متفاوت اقتصادي و تأثيرگذاري آن بر  
اين عوامل تأثيرگذار اقتصاد و اجتماع، الزم است مديران آگاهي الزم در ارتباط با نقش 
شده بيشتر به بررسي  بر سودآوري اين بخش مهم اقتصاد را كسب نمايند. تحقيقات انجام

ها و منابع مالي  هاي تأمين مالي در بانك رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري، هزينه
ر بر ؛ با توجه به مطالب فوق مساله اصلي اين پژوهش بررسي عوامل مؤثاند پرداختهها  بانك

باشد. پژوهش حاضر به دنبال كمك به مديران در شناخت عوامل  ها مي سودآوري بانك
ها جهت اتخاذ تصميمات صحيح در برخورد با شرايط  تأثيرگذار بر سودآوري بانك

 .باشد يممتفاوت اقتصادي 
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
-نتيجه نهايي همه برنامهسودآوري به توانايي شركت در كسب سود اشاره دارد. سودآوري 

 و هاهـا و تصـميمات مـالي شـركت است. اغلب از متغيرهاي سود به فروش، بازده دارايي
احمدپور،  ) شودگيـري سـودآوري اسـتفاده ميبازده حقوق صاحبان سهام براي اندازه

گذاران، سعي در حداكثر كردن ارزش شركت ها براي جلب سرمايهمروزه شركت(. ا1393
ارند و افـزايش درآمد و رشد در سود، يكي از راهكارهايي است كه براي اين كار در د

 .گيرندنظـر مي

گيري سودآوري يا ارزيـابي عملكـرد از بين همه اين متغيرها، بهترين راه براي اندازه 
نرخ بازده . ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استشـركت، محاسـبه نـرخ بـازده دارايي

-شركت و سود را تعيين ميحقوق صاحبان سهام ، رابطه بين حجم ق صاحبان سهامحقو

( از محل حقوق صاحبان سهامفزايد )اهاي خود بيگذاريكند. اگر يك شركت بر سرمايه
ولي نتواند به تناسب، مقدار سـود پس از كسر ماليات خود را افزايش دهد، نرخ بازده 

گـذاري شـركت، بهبنابراين افزايش حجم سـرمايهيابد. كاهش مي حقوق صاحبان سهام
 .(1384)بازگير،  شودخود باعث بهبود وضع مالي شركت نميخودي

 ضريب مالكانه ×ها گردش دارايي ×بازده حقوق صاحبان سهام = حاشيه سود  
بازدهي حقوق صاحبان سهام از طريق نسبت سود خالص بر جمع حقوق صاحبان سهام  

دف مديريت شركت، حداكثر ساختن ثروت سهامداران شركت است. حاصل مي شود. ه
تواند بهترين معيار سنجش موفقيت يا عدم بنابراين نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام مي

 (.1391موفقيت مديريت شركت در دستيابي به اين هدف باشد)خدادادي،
عوامل مؤثر بر سودآوري  1شده توسط آنتونيو تروجيلو پونز بر اساس تحقيقات انجام 

: گروه اول معيارهاي سودآوري مختص به هر شوند يمبه دو گروه عمده تقسيم  بانك
، اين هاست بانكو نتيجه مستقيم تصميمات مديريت اين  باشد يمبانك )عوامل دروني( 

، 6، كارايي5، ساختار سرمايه4، سرمايه3ها ييدارا، كيفيت 2ها ييداراشامل ساختار  ارهايمع
دوم )عوامل بيروني( شامل فاكتورهاي سودآوري  گروه، باشد يم 8و تنوع درآمدي 7اندازه
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، رشد 3كه شامل تمركز صنعت باشد يم 2و محيط كالن اقتصادي 1مربوط به ساختار صنعت
 .باشد يم 6و نرخ بهره 5، تورم4اقتصادي

پرداخته شده  در همين راستا در ادامه به بررسي تحقيقات پيشين پيرامون مطالب فوق 
است. در ابتدا تحقيقاتي عنوان گرديده كه عوامل دروني و بيروني موثر بر سودآوري 

اند. سپس به مطالعاتي كه ساير عوامل موثر بر سودآوري بانكها را مورد مطالعه قرار داده
 بانكها را بررسي نموده اند، اشاره گرديده است.

 يكننده سودآوريينعنوان عوامل تعتحت  يدر پژوهش 7(2008) آتانساگلو و همكاران 
 ي،ور رشد بهره يه،سرما يرهايمتغ دادندنشان  2001تا  1985 يها سال يدر ط هابانك

به علت  شده بيني يشتورم پ تغيرم يانم ينرابطه مثبت دارند در ا يبا سودآور ينههز يريتمد
 يه مثبت با سودآورها رابط ها قبل از كاهش نرخ سود وام اعمال كاهش نرخ سود سپرده

 .ندربانك ندا يبر سودآور يچندان يربانك تأث يتاندازه و مالك يرهايدارد و متغ
ونان يها در  بانك آوريكننده سود يينانجام شده تحت عنوان عوامل تع ايمطالعه نتايج 

 يكه در آن به بررس (2008) 8يدواروپا توسط كاسم يهاتحاد يمال يكپارچگيدوره  يدر ط
حاكي از پرداخته شده  2002تا  1990دوره  يدر ط يونانبانك در  23عوامل مؤثر بر سود 

و در دارد بانك  يسودآور بر داريمعنيمثبت و  تأثير يهسرما يفيتكه عامل كآن است 
مشابهي را به همراه داشته اثر نيز عامل اندازه  ،بانك مختص يرهايصورت وارد كردن متغ

و  ياثر منف يبه درآمد دارا ينهو نسبت هز ينگينقد ،و مطالبات مشكوک الوصول است
 يانهسال ييراتتغ ،اقتصاد كالن يرهايمتغ ياندر م باشند. يها م بانك ودآوريدر س دارمعني

در  دارمعنيو  ياثر منف يو تورم دارا دارمعنياثر مثبت و  يدارا يناخالص داخل يدتول
 يدر سودآور دارمعنيو  ياثر منف يدارا يساختار بازار مال يره متغبانك و هر س يسودآور
 .باشند يبانك م

هاي تركيبي پويا، اي با استفاده از روش داده در مقاله( 2004) و همكاران 9گودارد 
اند. بررسي كرده 1998تا  1992طي دوره  در اروپا راها عوامل موثر بر سودآوري بانك
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ها در هر دوره با دوره قبل همبستگي دهد كه سودآوري بانكنشان مينتايج به دست آمده 
ها رابطه مثبت و دارد. همچنين نسبت سرمايه به دارايي نيز با سودآوري بانك الييبسيار با

 .معني به دست آمده استداري دارد. در حالي كه اثر ساير متغيرها بييمعن
 يبرا يايياسپان يهابانك ير سودآورعوامل موثبه بررسي  ( در تحقيقي2012پونز ) 

يي كل داراها از وامسهم بانك با  يسودآورنشان داد  ايج. نتپرداخت 1999 -2009دوره 
و  داري داردها رابطه معنيكيفيت داراييو  ييكارا ها،نسبت سپرده ها(،)تركيب دارايي

مشاهده  يايياسپانتاثير عوامل كالن اقتصادي در صنعت بانكداري از  يشواهدگونه يچه
 . نگرديد

در  يسودآور يشافزا يراهكارها يتحت عنوان بررس (1383يساني)مطالعه ابو يجنتا 
قرار گرفته  يسال مورد بررس 12 يكشور كه در آن عملكرد بانك ملت در ط ينظام بانك

 يندارد و ب يمدت اثر معكوس بر سودآور و كوتاه يفيتكل يالتاست، نشان داد تسه
 دار و مثبت وجود دارد. يرابطه معن يمدت با سودآور كوتاه يها سپرده

با  1362-1380 براي بازه زمانيبانك رفاه  اي موردي كه درطي مطالعه (1385ي )باقر 
 يريتمد دادنشان  ي انجام داد،تجار يها بانك يعوامل مؤثر بر سودآور يعنوان بررس

و رشد  يعوامل داخل ياندر م يهو سرما ينگينقد يريتمد ها، ييدارا ها، ينههز ييكارا
دارند و  ي بانك رفاهبا سودآور يداريرابطه مثبت و معن يرونيعوامل ب مياندر  ياقتصاد

 گذاشته است. ي بانك رفاهبر سودآوررا  ياثر معكوس يينپا يدار يمعن يكتورم با 
 ، بهدر بانك رفاه 1370-1384 يها سالطي در موردي  اي( نيز در مطالعه1386ي)عون 

ي پرداخت وي براساس نتايج تحقيق تجار يها بانك يعوامل مؤثر بر سودآور ييشناسا
 1اسپردنرخ  يرهايبانك رفاه متغ يتابع سودآور ينو تخم يدر بررس كند كهخود ادعا مي

 يحرا توض ريسودآو يداريو تورم به طور معن يها، رشد اقتصاد نسبت سپرده ي،بانك
 .2دهند يم

 ها،ييداراكل نسبت وام به  يرهايمتغ دهد يخود، نشان م يق( در تحق1386) باقري 
 يرو ذخا يهها و نسبت سرما كل سپرده به يجار يها الحسنه و سپرده قرض يها نسبت سپرده

                                                                                                                   
1. Spread 

شباهت باالیی با (، از نظر موضوعی دارای 1386( و عونی )1385کنید مطالعه باقری )همانطور که مشاهده می 2.
باشند اما همانطور که عنوان شد مطالعات مذکور بصورت موردی در بانک رفاه انجام رو میموضوع تحقیق پیش

 15های های پژوهش براساس دادهگیری از رویکرد ترکیبی، فرضیهرو با بهرهشده در حالی که در پژوهش پیش
 اند. بررسی و آزمون قرار گرفته بانک( مورد-سال 150ساله ) 10بانک در بازه زمانی 
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 يرهايدارند؛ اما اثر متغ يداريمثبت و معن يرها تأث بانك يبر سودآور هاييداراكل بانك به 
. از باشد يم داريو معن يمنف يكل بانك بر سودآور ينهو هز يبانك ايه ردهنسبت وام به سپ

بر  يدارياثر مثبت و معن يناخالص داخل يدتول يزن يرونيب يحيتوض يرهايمتغ ينب
 .باشد يم معني يبودن، ب ياثر تورم باوجود منف كه يبانك رفاه دارد. درحال يسودآور

بررسي ساير عوامل موثر بر سودآوري بانكها  در ذيل به گروه دوم از تحقيقات كه به
 اند اشاره شده است:پرداخته

با عنوان عوامل اي در مطالعه 2002 – 2007 يها سال يها اساس دادهبر 1(2009) رامالل 
 يبانكدار يستمس يدر سودآور ياقتصاد كالن صنعت و يژهبانك، و يژهكننده و يينتع
 يالوصول دارا کو مطالبات مشكو ياعتبار يسكبا ر يسودآور يارمع نشان داد، يوانتا

 ياعتبار يسكدر ر ييراتدرصد تغ يكهر  يو به ازا باشد يم يدار قويمعن يارتباط منف
اثر  يهسرما دهدمينشان  يقتحق يجنتا ينهمچن كند يم يير% درصد تغ94 يزانبه م يسودآور

 يشها در جهت افزا بانك يشتراز توان ب يناش يندارد كه ا يدار بر سودآوريمثبت و معن
 يهسرما ي،همبستگ يبباشد اما با توجه به ضرميكسب سود  يتنها و در يدهاعتبار رتقد

  .دارد يدر سودآور يكمتر يرتأث ياعتبار يسكنسبت به ر
هاي ايران را ( تاثير ريسك اعتباري بر سودآوري بانك1391شوال پور و اشعري ) 

دهد بين ريسك اعتباري و سودآوري بانكها رابطه نتايج پژوهش نشان مي اند.بررسي نموده
هاي تحقيق اين گونه تشريح گرديده است كه با داري وجود دارد. يافتهمنفي و معني

 يابد.ها افزايش يافته و به تبع آن سودآوري كاهش ميافزايش ريسك اعتباري، هزينه بانك
 ينفت بر سودآور يمتق ييراتارشد خود، اثر تغ يكارشناس نامهيان( در پا1389) هاشمي

مطالعه به  يندر ا يقرار داده است. و ياوپك را مورد بررس ي عضوها در كشورها بانك
 يمتيق هايشوكو نفت  يمتنوسانات ق ينب ياپرسش است كه آ ينبه ا ييگودنبال پاسخ

و  ير؟خ ياوجود دارد  يداراوپك رابطه معنا ي عضوها در كشورها بانك ينفت و سودآور
 ينكه ب گيرد يم يجهنت يو يرمستقيم؟غ يااست  يمرابطه مستق آيا  در صورت وجود رابطه

 .وجود دارد يرمستقيمغ يا ها رابطه بانك ينفت و سودآور يمتينوسانات ق

 

 روش پژوهش
 1393تا  1384ساله بر اساس صـورتهـاي مـالي سالهاي ده  پژوهش مورد نظر دورة زماني 

                                                                                                                   
1. Ramlall 
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پژوهش را اين ، جامعـة آماري هاي داراي مجوز فعاليت از بانك مركزيبانك. باشدمي
ها ميان اعضاي جامعه، شرايط زير براي دليل وجود برخي ناهماهنگيدهند. بهتشكيل مي

ه انتخاب شدحذف سيستماتيك و نمونه بـه روش  هانتخاب نمونة آماري مد نظر قرار گرفت
 :است
 تغيير سال مالي نداشته باشند. 1393تا  1384هاي  موردنظر طي سال هاي بانك 

  تأسيس شده باشند. 1383تا قبل از سال 

حائز  1393تا  1384در دورة زماني  بانك 15هاي انجام شده، تعداد با توجه به بررسي
 .شرايط بوده و براي نمونة آماري انتخاب شدند

پايگاه رسـمي اينترنتي ، پرداز افزار تدبيرنرمها از طريق اطالعات مورد نياز شركت 
ها اند. دادهگردآوري شدهو كتابخانه موسسه عالي بانكداري اوراق بهادار  و سازمان بورس

1ايويوز افزارافزار اكسل آماده و سپس با استفاده از نرمبا استفاده از نرم
تجزيه و  8.1نسخة  

 .تحليل نهايي انجام گرفته است

 

 و فرضیات پژوهشمتغیرها 
بانك به دو گروه عمده  يشده فاكتورها و عوامل مؤثر بر سودآور انجام يقاتبر اساس تحق

 يجهو نت باشد يمختص به هر بانك م يسودآور يارهايگروه اول مع شوند: يم يمتقس
مربوط به  يسودآور يدوم فاكتورها گروه هاست، بانك يريتمد يماتتصم يممستق

باشد كه در زير به تبيين هر يك از اين عوامل و  يم ياقتصادكالن  يطساختار صنعت و مح
 شود:فرضيات تحقيق پرداخته مي

 
 ها  ییداراترکیب 

ها در  ها با رشد وام بانك يكه سودآور اند يدهرس يتجامع ينبه ا يبانك يقاتتحق بيشتر
ها  وام افزايش(. 2009و همكاران،  2هررو يا)گارس يابد يم يشبانك افزا ها ييدارا يپرتفو

ها در كاهش  بانك يدر ناتوان اي يندهفزا ينگينقد يسكها معموالً با ر بانك يدر پرتفو
 با نقد شوندگي باال هاي يياز دارا يكه سهم كم ييها بانك لذا ،ا همراه استه يبده
 يدن سودهادر به دست آور يشترياحتمال ب كنند،نگهداري ميباالتر(  ينگينقد يسك)ر

                                                                                                                   
1. Eviews 
2. García-Herrero 
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 لك ها به درصد وام ينب يميشده رابطه مستق انجام يراخ يقاتباالتر دارند. بر اساس تحق
ها به ؛ اين پژوهش از نسبت وام(2013 يو،)آنتون ها وجود دارد بانك يو سودآور ها ييدارا

 .ها استفاده شده استهاي بانك به عنوان متغير تركيب دارييكل دارايي

-يمعنو  مثبت ها رابطه بانك يو سودآور ها ييكل دارا ها نسبت به درصد وام ينب :1 فرضیه
 وجود دارد. دار

 

 ها ییدارا کیفیت
موجود در  هاي ييدارا يفيتبه ك يماًها مستق بانك ياجماع وجود دارد كه سودآور اين

 يبر سودآور يمنف يرتأث يفضع ياعتبار يفيتمعنا كه ك يندارد، به ا يترازنامه بستگ
الوصول  -مشكوک هاي ييدر دارا يشافزا يلرابطه به دل ينا .و بالعكس گذارد يها م بانك

 يسود برا يهاز حاش يبخش مهم يصتخص نياز بهو  گردديدرآمد م تحقق عدمكه منجر به 
 يافتهارتقا  يدرست به يمال يها اگر نظام ياز طرف .مورد انتظار است ياعتبار هاي يانپوشش ز

درآمد بهره  يدتر بايسكپر ر هاي وام –گردد يينتع يسكبر اساس ر ها تيمباشند كه ق
و همكاران،  1ينوتاها دارد )آ بانك يبر سودآور ياثر مثبت يجهكنند كه درنت يجادا يباالتر
 و نظارت ي بيشتريتعهدات اعتبار يافتدر يازمندن هاهمچنين افزايش كيفيت وام(. 2007
؛ در (1996.  2)مستر شود يها م بانك ينههز يشكه خود باعث افزا باشد يها م بر وام مستمر

هاي بانك ها به عنوان متغير كيفيت داراييهاي معوق به كل واماين پژوهش از نسبت وام
 . استفاده شده است

 وجود دارد. داريمعنمثبت و ها رابطه  بانك يو سودآور ها ييدارا يفيتك ينب :2 فرضیه

 

 سرمایه 
( 1995) 3برگر باشند، يسودآورتر م يكاف يهها با سرما وجود دارد كه بانك يمختلف داليل

 يآن كمتر از نسبت تعادل يهبانك كه سرما يك ي. براكند ياشاره م يورشكستگ يهبه فرض
 ينهسود را با كاهش هز يه،سرما يشو افزا باشد يبه نسبت باال م يورشكستگ ينهباشد، هز

( با استفاده از آن رابطه 1995كه برگر ) يگريد ي. تئوردهد يم ايشافز تر يينبهره پا
 ين، بر اساس ااست 4يده عالمت يهداد، فرض يحرا توض يو سودآور يهسرما ينب يممستق

                                                                                                                   
1. Iannotta 
2.  Mester 
3. Berger 
4. Signaling 
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را به بازار  يخوب ياندازها چشم يهسرما يشبانك با مخابره اطالعات افزا يريتمد فرضيه،
جود ساختار بزرگتر است كه منجر به دهد؛ از سوي ديگر سرمايه بيشتر نشان از و يم

رود رشد درآمدها ناشي از گردد و انتظار ميهاي اداري و تشكيالتي ميافزايش هزينه
افزايش سرمايه با سرعت كمتري اتفاق افتد. در اين پژوهش از نسبت حقوق صاحبان سهام 

 .ها به عنوان متغير سرمايه بانك استفاده شده استبه كل داريي

 وجود دارد. دارييمعن بانك رابطه يو سودآور يهسرما ينب :3 فرضیه

 

 یمال ساختار
 به از رشد خود را با توسل اي يندهسهم فزا يياروپا يها از بانك ياريبس دهه گذشته در

باعث شد  يمتصم ين. گرچه ادست آوردندمدت به  بلندمدت و كوتاه تامين مالي يبازارها
 يمال يننسبت به تأم يشتريب ينههزولي شوند،  1پذيرتر انعطاف ي خودها در ساختار مال بانك
 ينكه(. با توجه به ا2013 يو،)آنتون ها تحميل گرديدبه بانك يبانك يها سپرده يقاز طر
 يمال ينتأم يها روش يربا سا يسهدر مقا يمال ينمنبع ارزان و مناسب جهت تأم يكها  سپرده

بانك  يشترب يبانك باعث سودآور هاي يدر بده ياناز سپرده مشتر يشترسهم ب باشد، يم
منجر به پرداخت نرخ بهره  تواند يم يرقابت يتجار هاي ياستس يگر،. از طرف دشود يم

. مشكالت مربوط به شود يسود م يهها گردد كه باعث كاهش حاش جذب سپرده يباالتر برا
 2007 ياقتصاد يها خصوص از زمان بروز بحران به المللي ينب يمال يبه بازارها يدسترس

هاي جاري در اين پژوهش از نسبت سپرده .يدها گرد بانك ينب هايسپرده يها باعث جنگ
 .ها به عنوان متغير ساختار مالي بانك استفاده شده استمدت مشتريان به كل بدهيو كوتاه

 وجود دارد. دارييمعن بانك رابطه يو سودآور يساختار مال ينب :4 فرضیه

 

 کارایی
ها اجازه داد  به بانك يمال هاي يفنّاور ي وارتباط ي،اطالعات هاي يشرفت، پ90دهه  يلاوا از

هاي عملياتي و به تبع آن هزينهكاراتر انجام دهند  يارخود را بس ياز خدمات سنت ياريتا بس
اشاره  يبر سودآور ييمثبت و مهم كارا يربه تأث يشينمطالعات پ ها كاهش يافت.بانك

و  باشد يم يبانك يستمدر س يسودآور يشافزا يبرا نياز يشپ يك ياتيعمل يي. كاراكنند يم

                                                                                                                   
های نقدی پذیری مالی عبارتست از توانایی واحد تجاری در اقدام موثر برای تغییر میزان و زمان جریانانعطاف 1.

 (. 1394های غیرمنتظره واکنش نشان دهد )شعری قبال رویدادها و فرصتبه گونه ای که واحد تجاری بتواند در 
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؛ در اين پژوهش از (2013 يو،دارند )آنتون يينيپا ينهسودآور نسبت هز يها بانك يشترب
 .نسبت هزينه به درآمد به عنوان متغير كارايي بانك استفاده شده است

 وجود دارد. داريمعنو  مثبت بانك رابطه يو سودآور يياراك ينب: 5 فرضیه

 

 اندازه
با  يها و بانك باشد يشكل م Uها  در بانك ينههز يانگينم يمنحن انجام شده مطالعات طبق

 عبارت  . بهباشند يكوچك و بزرگ م يها متوسط به لحاظ اندازه كاراتر از بانك يزسا
اندازه  يشبا افزا يو در ابتدا سودآور باشد يم يرخطيغ ياندازه بر سودآور يرتأث يگرد 

 يابد يكاهش م يلدال يرو سا يادار يندفرا فزايشا يلو سپس به دل يابد يم يشافزا
كه  ي( به بزرگ بودن و تنوع خدمات بانك2007) 1(. باروس2008)آتاناسگلو و همكاران، 

كوچك و  يها بانكنمايد بيان ميو  كند ياشاره م شود يم يفباعث عملكرد ضع
باشند؛ در اين پژوهش از  يكاراتر م يكاهش مسئله عدم تقارن اطالعات يلبه دل يتخصص

 .ها به عنوان متغير اندازه بانك استفاده شده استلگاريتم طبيعي دارايي

 وجود دارد داريمعنو  منفي بانك رابطه ياندازه و سودآور ينب :6 فرضیه

 

 یدرآمد تنوع
ها به دنبال  و بانك ييريافتهها تغ بانك ينقش سنت ،بهره يهگذشته با كاهش حاش ي دهه در

كه در ابتدا  كند ينكته اشاره م ين( به ا2010) 2هستند. الساس يديجد يمنابع درآمد
رفتند و بعدها تجارت  يشپبخشي به سمت تنوع ينرخ كارمزد تجار يشها با افزا بانك

قراردادها وارد شدند. تنوع  ينتضم يلاز قب يتجار هاي يتفعال هو ب هخود را گسترش داد
شايان  .شود يم يرربويخدمات غ از محلبانك  يسودآور منجربه افزايشبانك  يدرآمد

 يشالزاماً منجر به افزا يدرآمد يتنوع باال دهد ينشان م يشيناز مطالعات پ ذكر است برخي
 تنوع درآمدي از يريگ اندازه ؛ براي(2006.  3و رامبل يرو)ست شود يها نم بانك يسودآور

 : شود ي( استفاده مHHI) 4يرفنداله يرشمنشاخص ه

                                                                                                                   
1. Barros 
2. Elsas 
3. Stiroh and Rumble 
4. Herfindahl-Hirschman Index 
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 (1رابطه 

𝐻𝐻𝐼𝑅𝐷1 = 1 − [(
درآمد مالي

كل درآمد
)

2

+ (
كارمزد خدمات بانكي

كل درآمد
)

2

+ (
هاگذاريسرمايه درآمد 

كل درآمد
)

2

+ (
ساير

كل درآمد
)

2

] 

 وجود دارد. داريمعنمثبت و بانك رابطه  يو سودآور يتنوع درآمد ينب :7 فرضیه

 

 صنعت تمرکز
 ها به سود بانكها يشتر را به دليل افزايش قدرت بانكب يبخشقدرت بازار تمركز يهفرض
دارد افزايش تمركز در صنعت منجربه از سوي ديگر تئوري ساختار كار بيان مي داند،مي

ان رقابت گردد. در اين پژوهش براي محاسبه ميزآوري ميكاهش كارايي و به تبع آن سود
)عدم تمركز و انحصار( از شاخص هيرشمن هيرفندال بر اساس ميزان دارايي هر بانك 

 .ها استفاده شده استنسبت به كل بانك

𝐻𝐻𝐼𝐼𝐶𝑖 (2رابطه
2 = ∑(

𝑖

𝑡

𝑛

𝑖=1

)2 

 وجود دارد. داريمعنو  منفي بانك رابطه يو سودآور يتمركز بخش بانك ينب :8 فرضیه

 

 یاقتصاد رشد
 كاهش داده منجر بهرا  هابانك يها وام يفيت پرتفويك تواند يم يفضع ياقتصاد شرايط

منجر به كاهش  موارد مذكور .گردد يبانك يرذخا يشو افزا ياعتبار هاي يانز يجادا
 ينگينقد يطبهبود شرا به دليل ياقتصاد يطبهبود شرا همچنين. شود يها م بانك يسودآور

ها دارد  بانك يبر سودآور يمثبت يراعتبارات تأث يتقاضا برا ايشو افز يرندگانگوام
 (.2008)آتاناسگلو و همكاران، 

 وجود دارد. داريمعنمثبت و بانك رابطه  يو سودآور يرشد اقتصاد ينب :9 فرضیه

 تورم
به كاركنان و  يحقوق پرداخت ينهبر هز تاثير آنبه  يها بستگ بانك يتورم بر سودآور اثر

                                                                                                                   
1. HHI Revenue Diversification 
2. HHI Industry Concentration 
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كه اثر تورم بر  يدرس يجهنت ين( به ا1992) 1يدارد. پر ياتي بانكعمل هاي ينههز يرسا
بانك  يريتانتظار بودن تورم دارد. اگر تورم توسط مد به قابل يها بستگ بانك يسودآور

نموده و باعث افزايش سريعتر  يلتعد يطور مناسب ، بانك نرخ بهره را بهشده باشد ينيب يشپ
 يتورم و سودآور ينب يميحالت رابطه مستق يندر ا شود.ها ميدرآمدها نسبت به هزينه

و بالعكس؛ در اين پژوهش از تورم بر اساس شاخص قيمت  ها وجود دارد بانك
 .كننده به عنوان متغير تورم استفاده شده است مصرف

 وجود دارد. داريمعنمثبت و بانك رابطه  يتورم و سودآور ينب :10 فرضیه

 بهره نرخ
 گذاري يمتق يها را برا بانك تواناييها  بانك يندر ب يرقابت يو فشارها يينبهره پا نرخ

ها را  بانك ياتيعملسود  يهممكن است حاش ينو ا نمايدميها محدود  ها و سپرده مناسب وام
آنها داشته باشد. در اين پژوهش از نرخ بهره  يبر سودآور يو اثر منف دادهفشار قرار  تحت

 .ت به عنوان متغير نرخ بهره استفاده شده استاوراق مشارك

 وجود دارد. داريمعن منفي و بانك رابطه ينرخ بهره و سودآور ينب: 11 فرضیه

 

 مدل پژوهش
 گردد:با توجه به موارد و فرضيات يادشده مدل زير را به عنوان مدل پژوهش معرفي مي

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑇𝐴𝑖,𝑡⁄ + 𝛽2 𝑁𝑃𝐿 𝐺𝐿𝑖,𝑡⁄ + 𝛽3 𝐸𝑞 𝑇𝐴𝑖,𝑡⁄
+ 𝛽4. 𝐷𝑒𝑝 𝑇𝐿𝑖,𝑡⁄ + 𝛽5𝐶𝐼𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐻𝐻𝐼𝑅𝐷𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝐻𝐻𝐼𝐼𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐺𝐷𝑃𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡

+ 𝛽11𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

 

 یافته های پژوهش
 بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش

الگو بايد ايستايي متغيرهاي استفاده شده در الگـو بررسي شود. چنانچـه قبل از برآورد 
تا از وقوع رگرسيون  نمودهاي متوالي آن را ايستا گيريمتغيري ايستا نباشد، بايد با تفاضل

پايايي بدين معني است كه ميانگين و واريانس متغيرها در طول  كاذب جلوگيري شود.
دهد كه همه  نتايج نشان مي ،هاي مختلف ثابت استسال زمان و كوواريانس متغيرها بين

                                                                                                                   
1. Perry 
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 نتايج آزمون .درصـد ايسـتا هسـتند 95در سطح  در اين پژوهش شده متغيرهاي استفاده
 :شودمشاهده مي 1در جدول  ايستايي

 

 پژوهش یرهایمتغ ییایپا آزمون. نتایج 1جدول 
 نوع آزمون
 متغیرها

 احتمال آماره لوین، لین و چو آماره لوین، لین و چومقدار 

 متغیرهای مخصوص بانک

 1713/8- 000/0 (ROEبازده حقوق صاحبان سهام )

 8646/1- 031/0 (Loan/ TAا )ه ییداراکل  ها به وام

 6213/5- 000/0 (NPL/ NLها ) کل وام های معوق به وام

 4009/6- 000/0 (Eq/ TAها ) کل دارایی حقوق صاحبان سهام به

 5896/22- 000/0 (Dep/ TLها ) کل بدهی سپرده مشتریان به

 4719/2- 000/0 (CIRنسبت هزینه به درآمد )

 0328/8- 000/0 (Size) ها ییدارالگاریتم جمع 

 5934/2- 005/0 (HHIRDتنوع درآمدی )شاخص هیرشمن هیرفندال( )

 متغیرهای اقتصاد کالن

 6944/35/35- 000/0 (HHIICهیرشمن هیرفندال( )تمرکز صنعت )شاخص 

 4070/3- 000/0 (GDPRنرخ رشد اقتصادی )

 5353/7- 000/0 (Inflationکننده ) تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف

 7571/6- 000/0 (Interestنرخ بهره اوراق مشارکت )

 

 آمار توصیفی
 :نشان داده شده است 2آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول شماره 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 
 معیارها
 متغیرها

 مینیمم ماکزیمم میانه میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 متغیرهای مخصوص بانک

 150 150/0 102/0 886/0 002/0 152/0 (ROEبازده حقوق صاحبان سهام )

 150 662/0 686/0 871/0 259/0 105/0 (Loan/ TAا ))ه ییداراکل  ها به وام

 150 154/0 154/0 541/0 000/0 090/0 (NPL/ NLها ) کل وام های معوق به وام

 /Depها ) کل دارایی حقوق صاحبان سهام به

TL) 
150 103/0 065/0 566/0 007/0 106/0 

 150 395/0 390/0 880/0 09/0 504/0 (Dep/ TLها ) کل بدهی سپرده مشتریان به

 150 545/0 580/0 920/0 030/0 188/0 (CIRنسبت هزینه به درآمد )

 150 56/25 78/25 94/27 57/21 395/1 (Size) ها ییدارالگاریتم جمع 

 150 367/0 357/0 689/0 078/0 133/0 (HHIRDتنوع درآمدی )

 متغیرهای اقتصاد کالن

 150 109/0 111/0 144/0 072/0 022/0 (HHIICتمرکز صنعت )
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 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 
 معیارها
 متغیرها

 مینیمم ماکزیمم میانه میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 150 0340/0 0428/ 0782/0 0580/0- 0361/0 (GDPRنرخ رشد اقتصادی )

 150 1912/0 1680/0 3470/0 1040/0 8248/0 (Inflationتورم )
 150 1735/0 1700/0 2000/0 1500/0 1944/0 (Interestنرخ بهره اوراق مشارکت )

 
بازده حقوق صاحبان سهام شود ميانگين طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان 

درصد  66درصد بوده است و به طور ميانگين تسهيالت اعطايي  15ها در دوره تحقيق بانك
ها را به خود اختصاص داده است. همچنين در سمت چپ هاي بانكاز پرتفوي دارايي

ه ها، تجهيز شده است نتايج مربوط بها از محل سپردهدرصد از بدهي 36ها، ترازنامه بانك
متغيرهاي اقتصاد كالن نيز حاكي از اين است كه طي بازه زماني تحقيق ميانگين تمركز 

 12/19درصد، ميانگين تورم  403/3درصد، ميانگين نرخ رشد اقتصادي  9/10صنعت 
 درصد است. 35/17درصد و ميانگن نرخ بهره اوراق مشاركت 

 

 ها آزمون فرضیه
شود. ابتدا مناسب براي مدل رگرسيوني پرداخته ميقبل از آزمون فرضيه، به انتخاب الگوي 

مورد  2تركيبيهاي  دادهمدل  مقابلدر  1هاي تلفيقي دادهليمر مدل  Fبا استفاده از آزمون 
احتمال آماره مقدار ارائه شده است.  3جدول ليمر در  Fگيرد. نتيجه آزمون بررسي قرار مي

F  هاي  از روش داده استفادهلذا ، % بوده5تر از سطح معناداري در جدول مذكور كمليمر
  .منتفي است تلفيقي

 یبیترک های داده برابر در تلفیقی های داده انتخاب. 3جدول 
𝒀𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜹. 𝒀𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏. 𝑳𝒐𝒂𝒏 𝑻𝑨𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟐. 𝑵𝑷𝑳 𝑵𝑳𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟑. 𝑬𝒒 𝑻𝑨𝒊,𝒕⁄

+ 𝜷𝟒. 𝑫𝒆𝒑 𝑻𝑳𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟓. 𝑪𝑰𝑹𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔. 𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕. 𝑯𝑯𝑰𝑹𝑫𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟖. 𝑯𝑯𝑰𝑰𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟗. 𝑮𝑫𝑷𝑹𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟎. 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟏. 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔𝒕𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 مدل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی احتمال آماره آزمون
 لیمر F 63783/3 (14و  123) 0000/0

 
در برابر الگوي اثرات  3تركيبي انتخاب الگوي اثرات ثابتبا استفاده از آزمون هاسمن به 

                                                                                                                   
1. Pooled 
2. Panel 
3. Fixed Effect 
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مقدار ارائه شده است.  4هاسمن در جدول   . نتيجه آزمونشودميتركيبي پرداخته  1تصادفي
آزمون براي  لذاباشد  % مي5تر از سطح معناداري بيش 4جدول  احتمال آماره هاسمن در

 نمود:استفاده  ثابتاز الگوي اثرات فرضيه بايد 

 تصادفی اثرات الگوی برابر در ثابت اثرات الگوی انتخاب. 4جدول 
𝒀𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜹. 𝒀𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏. 𝑳𝒐𝒂𝒏 𝑻𝑨𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟐. 𝑵𝑷𝑳 𝑵𝑳𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟑. 𝑬𝒒 𝑻𝑨𝒊,𝒕⁄

+ 𝜷𝟒. 𝑫𝒆𝒑 𝑻𝑳𝒊,𝒕⁄ + 𝜷𝟓. 𝑪𝑰𝑹𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔. 𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟕. 𝑯𝑯𝑰𝑹𝑫𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖. 𝑯𝑯𝑰𝑰𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟗. 𝑮𝑫𝑷𝑹𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟎. 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏. 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒔𝒕𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 مدل

 نوع آزمون دومقدار آماره خی دودرجه آزادی خی احتمال آماره آزمون
 هاسمن 000/0 12 0000/1

 
پژوهش با استفاده از الگوي اثرات ثابت در جدول ذيل ارائه شده  هاينتايج آزمون فرضيه

 است:

 هابانک یسودآور بر موثر عوامل یونیرگرس مدل. نتایج 5جدول 
 هاآماره

 متغیرها
ضرایب 
 رگرسیونی

 tمقدار آماره 
احتمال 

 tآماره 

 متغیرهای مخصوص بانک
 693/0 242/4 000/0 (Cمقدار ثابت )

 618/0 362/13 000/0 (𝑹𝑶𝑬𝒕−𝟏بازده حقوق صاحبان سهام سال گذشته )
𝑳𝒐𝒂𝒏ا )ه ییداراکل  ها به وام 𝑻𝑨⁄) 132/0 605/2 010/0 

𝑵𝑷𝑳ها ) کل وام های معوق به وام 𝑵𝑳⁄) 047/0 873/0 384/0 
𝑬𝒒ها ) کل دارایی حقوق صاحبان سهام به 𝑻𝑨⁄) 257/0- 632/3- 000/0 

𝑫𝒆𝒑ها ) کل بدهی سپرده مشتریان به 𝑻𝑳⁄) 170/0- 651/4- 000/0 
 054/0- 047/1- 296/0 (CIRنسبت هزینه به درآمد )

 012/0- 738/2- 007/0 (Size) ها ییدارالگاریتم جمع 
 081/0 049/2 047/0 (HHIRDتنوع درآمدی )

 متغیرهای کالن اقتصادی
 958/0- 115/2- 036/0 (HHIICتمرکز صنعت )

 004/0 260/2 025/0 (GDPRنرخ رشد اقتصادی )
 002/0 116/2 036/0 (Inflationنرخ تورم )

 17/0- 299/3- 001/0 (Interestنرخ بهره اوراق مشارکت )
ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 شده تعدیل

-مقدار جارک

 هابرا باقیمانده
برا احتمال جارک

 هاباقیمانده
احتمال 

 Fآماره 
-دوربینآماره 

 واتسون
-Hآماره 

 دوربین
72/0 70/0 029/2 362/0 000/0 05/2 31/1- 

 
بهره گرفته شده است.  5ها از نتايج تخمين مدل ارائه شده در جدول به منظور آزمون فرضيه

                                                                                                                   
1. Random Effect 
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است، فرض صفر  0/05 برابر صفر است و چون اين مقدار كمتر از F مقدار احتمال آماره
پذيرفته مي شود، يعني مدل معني دار است. مقدار آماره درصد  95در سطح اطمينان 

الزم بـه ذكر است به دليل بكارگيري متغيـر وابسـته وقفـه مي باشد.  2/05واتسون  -دوربين
تورش پيدا كرده است به همين دليل از  2واتسون به سمت  -در مدل، آماره دوربيندار 

است كه در سطح اطمينان  -1.31آماره  استفاده شده است كه ميزان اين 1دوربين-Hآماره 
% نشان مي دهد مدل فاقد مشكل خود همبستگي اجزاي اخالل است. نتايج مربوط به 95

% تغييرات متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل 70ضريب تعيين نشان مي دهد، تقريبا 
 مدل، توضيح داده مي شوند.

 

 نتایج تحقیق
 ارائه شده است:  6طور خالصه در جدول  تحقيق به هاي نتايج حاصل از آزمون فرضيه

 قیتحق جینتا خالصه. 6جدول 

ف
ردی

 

نوع  فرضیه
 رابطه

معنادار بودن 
 یا نبودن

رد یا تائید 
 فرضیه

ها رابطه  بانک یو سودآور ها ییکل دارا ها نسبت به درصد وام نیب 1
 وجود دارد. اداریمعن

 تأیید معنادار مثبت

 رد غیر معنادار مثبت وجود دارد. اداریها رابطه معن بانک یو سودآور ها ییدارا تیفیک نیب 2

 تأیید معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور هیسرما نیب 3

 تأیید معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور یساختار مال نیب 4

 رد غیر معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور ییکارا نیب 5

 تأیید معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآوراندازه  نیب 6

 تأیید معنادار مثبت وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور یتنوع درآمد نیب 7

 تأیید معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور یتمرکز بخش بانک نیب 8

 تأیید معنادار مثبت وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یو سودآور یرشد اقتصاد نیب 9

                                                                                                                   
 دوربین از فرمول زیر استفاده می گردد: -Hجهت محاسبه  1.

𝐻 = (1 − 𝐷
2⁄ ) × √

𝑇

1 − (𝑇 × 𝑉𝑎𝑟(𝛿))
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 تأیید معنادار مثبت وجود دارد. اداریبانک رابطه معن یتورم و سودآور نیب 10

 تأیید معنادار منفی وجود دارد. اداریبانک رابطه معن ینرخ بهره و سودآور نیب 11

 
توان به بيشتر تحقيقات بانكي اشاره نمود كه اشاره دارند در ارتباط با فرضيه اول مي 

)گارسيا هررو و  ابدي يمافزايش  ها داراييدر پرتفوي  ها وامها با رشد  سودآوري بانك
ها معموالً با ريسك نقدينگي  هاي بانكدر پرتفوي دارايي ها وام. افزايش (2009 همكاران،

هايي كه سهم كمي  همراه است. نتيجتاً بانك ها بدهيدر كاهش   اي در ناتواني بانك فزاينده
 -كنند، ريسك نقدينگي باالتري را ميهاي با نقد شوندگي باال نگهداري مي از دارايي

. در ارتباط با فرضيه پذيرند و احتمال بيشتري در به دست آوردن سودهاي باالتر دارند
باشد يعني با افزايش  داري ميي بين ساختار سرمايه و سودآوري منفي و معني سوم، رابطه

يابد. اين رابطه به دليل استفاده از متغير بازده  ها كاهش مي نسبت مالكانه، سودآوري بانك
ان سهام آوري است، چرا كه افزايش حقوق صاحبحقوق صاحبان سهام به عنوان متغير سود

شود. در ارتباط با فرضيه چهارم، با توجه به منجر به كاهش بازده حقوق صاحبان سهام مي
ي كوتاه مدت و ديداري يك منبع ارزان و مناسب جهت تأمين مالي در ها سپردهاينكه 

رسد افزايش سپرده مشتريان در ي تأمين مالي است، به نظر ميها روشمقايسه با ساير 
هاي رقابتي  . اما با توجه به سياستشود ميباعث افزايش سودآوري بيشتر ي بانك، ها يبده

 يها تأسيس بانككه بعد از تاسيس بانك هاي متعدد در چند سال اخير با تصويب قانون 
، رخ داده رقابت در جذب 21/01/1379توسط مجلس شوراي اسالمي مورخ  دولتي غير

سپرده و پرداخت بهره افزايش يافته و اين مورد حاشيه سود بانكها را كاهش داده است. 
-شود، افزايش اندازه منجر به كاهش سودطور كه در نتايج فرضيه ششم مشاهد مي همان

هاي ايراني نسبت داد. در ذ بازي حاكم در بانكتوان به كاغشود. اين مورد را ميآوري مي
ها با افزايش منابع آوري بانكتوان به انتظار افزايش سودخصوص فرضيه هفتم نيز مي

رود افزايش منابع درآمدي، وابستگي بانك به درآمدي اشاره نمود. همانطور كه انتظار مي
نك خواهد گذاشت. در آوري بايك درآمد خاص را كاهش داده و تاثير مثبت بر سود

ها با توجه به ارتباط با فرضيه هشتم نيز همانطور كه اشاره شد افزايش رقابت بين بانك
ها ها و رقابت ايجاد شده جهت جذب سپرده، كاهش حاشيه سود بانكمحدود بودن سپرده

 ها دررا به همراه خواهد داشت. در ارتباط با شرايط اقتصادي نيز مي توان گفت كه بانك
تري شرايط مساعد اقتصادي داراي كيفيت بهتر دارايي و در نتيجه تركيب دارايي مناسب
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ها با شرايط اقتصادي رابطه مستقيمي دارد. با توجه به مي باشند در نتيجه سودآوري بانك
ها در افزايش شرايط حاد تورم اقتصاد ايران و باال بودن انتظارات تورمي، مديريت بانك

بيني شده دستي نموده و نرخ سود خود را متناسب با تورم پيشر خود پيشسود مورد انتظا
گردد. در خصوص ها ميآوري بانكنمايد و اين مورد منجربه تاثير مثبت بر سودتعديل مي

شود با عنايت به اينكه مهمترين هزينه بانك، بيني ميفرضيه يازده نيز همانطور كه پيش
آوري بانك است، لذا افزايش نرخ بهره تاثير منفي بر سود هاي دريافتيپرداخت سود سپرده

 خواهد گذاشت.
 

 1کاربردی پیشنهادهای
ها نسبت  درصد وام ينب كه نتايج تحقيق حاكي از وجود رابطه مثبت و معنادار از آنجايي

اندركاران صنعت بانكداري كشور است. به دستها  بانك يو سودآور ها ييكل دارا به
ها و مديريت مناسب آنها به اعطاي در كنار توجه به اهميت سپرده گرددتوصيه مي

تسهيالت مناسب و مديريت بهينه آنها نيز توجه كافي داشته باشند. از طرف ديگر وجود 
، اهميت توجه به تنوع درآمدي بانك يو سودآور يتنوع درآمد ينب رابطه مثبت و معنادار

سازي سبد  گردد به متنوعن عرصه پيشنهاد ميرو به فعاالن ايدهد، از اينرا نشان مي
هاي خصوصي به خوبي رسد، بانكدرآمدي خود توجه وافري داشته باشند. البته به نظر مي

هاي خصوصي فعال اند، زيرا روندهاي موجود در سيستم بانكاين موضوع را درک كرده
توان به استقرار دها ميدر نظام اقتصادي كشورمان دال بر اين ادعا هستند از جمله اين رون

هاي مذكور اشاره نمود، لذا به فعاالن و سكانداران نظام دفاتر بانكداري شركتي در بانك
گردد با توجه به ركود اقتصادي هاي دولتي( توصيه ميبانكي كشور )بخصوص بانك

سازي  اي را در زمينه متنوعحاكم بر اقتصاد كالن كشور، مطالعات دقيق و كاربردي
ت خود انجام داده و از اين مجرا ضمن افزايش سودآوري خود باتوجه به بانك محور خدما

ساز ظهور شرايط جديد جهت خروج كشور از ركود بودن نظام اقتصادي كشور، زمينه
 اقتصادي گردند.

                                                                                                                   
 ترین نتایج ارائه شده است.براساس مهم هاداجهت جلوگیری از اطاله کالم پیشنه .1
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